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Referat fra FAU-møte 5. mai 2022 

Sted: Nabolagshuset Petersborg 

 

Referent: 8C 

 

Til stede:  

Simreem Johal, 1B 

Kristin Blekastad, 2A 

Pia B. Riise, 3A 

Chrstine Elnæs, 3B  

Astrid Bergmål, 4A 

Bente Melgårdshagen 5A 

Lisbeth Øien-Andersen, 5B 

Thea Camilla Skaug-Johansen, 6A 

Katharina Dale Håkonsen, 6B  

Harald Aasen, 6C 

Hege Nilsen Ahlquist, 7A 

Ida Lien, 7B 

Bjørn G. Johansen, 8C 

Brit Vareberg, 8D 

Roxon Kumar, 9A 

Heidi Slåen, 9B 

Emma Lydersen, 9C 

Hanna Keyser, 10B 

Aneta Gahli, 10C 

 

Fra skolen: Irene Langeid, rektor  

 

 

Sak 31/22: Informasjon fra Nabolagshuset  

• Møtet ble gjennomført på Nabolagshuset, Petersborg. Prosjektkoordinatoren ved 
huset ga FAU informasjon om tilbudet som gis og hvordan de jobber. Informasjon om 
kurs o.l. for barna og ungdommene følger vedlagt referatet.  

• Aktivitetshuset ønsker at flere barn fra Teglverket vil delta på aktiviteter og 
nabolagsdager, nå er det stor overvekt av deltakere fra Hasle skole.  

• FAU stiller gjerne opp for å rekruttere, sende ut informasjon og støtte barn og 
ungdommer som vil være med på nabolagsdager. 

• Elever fra 9. trinn deltok på sist nabolagsdag ved å selge kaker til inntekt for klassetur 
på 10. trinn. Det fungerte veldig bra og en god erfaring. 

 
 



Sak 32/22: Godkjenning av innkalling og referat 
Gjennomført 
 

Sak 33/22: Informasjon fra ledelsen ved skolen 

• Rektor informerte kort om hva som er aktuelt på skolen nå. Mye dreier seg om å 
planlegge neste skoleår. Elevene på ungdomstrinnet skal ha fagdager de nærmeste 
ukene, og karakterer skal fastsettes.  

• Rektor nevnte at ungdommene er mere ute på kveldene nå og at det er fint for 
foresatte å passe litt ekstra på. Det er observert bruk av rusmidler i nærområdet. 

• Det ble nevnt at det hadde vært en slåsskamp mellom to elever på skolen, hvor også 
politiet hadde blitt tilkalt. Skolen har gode erfaringer med å kontakte politiet ved 
slike hendelser. Politiet er godt trente på slike situasjoner og det roer seg ofte fort 
når de er inne. Det kan virke skremmende for noen. Skolen har gode rutiner, planer 
og systemer for hvordan elever og ansatte rundt skal bli ivaretatt ved slike hendelser. 
Det er sjelden slike hendelser på Teglverket skole, også sammenlignet med andre 
skoler.  

 
Sak 34/22: Aktuelle saker å ta opp med skoleledelsen - Tredeling på 1. trinn 
Det er fremmet ønske om at et samlet FAU kan henvende seg til skolen å oppfordre om 
tredeling på 1. trinn fra skolestart 2022 slik det har vært tidligere. Foresatte som har hatt 
elever på trinn hvor det har vært praktisert tredeling på 1. og 2. trinn har veldig gode 
erfaringer. Elevene har hatt mindre faste grupper å forholde seg til. Det oppleves å være mer 
ro i timene og tryggere for elevene. Samtidig er det samarbeid på tvers av gruppene som 
bidrar til et godt miljø på trinnet som helhet. 
 
Skolens argumenter mot tredeling dreier seg i stor grad om praktiske begrensninger på 
grunn av flere elever på skolen enn tidligere. FAU stiller spørsmål ved om dette er 
vanskeligere nå enn tidligere. Skolen nevner også at det er et mål å integrere 
spesialundervisningen mest mulig i den ordinære undervisningen, og at dette er bedre å 
gjennomføre i større grupper. FAU stiller spørsmål også ved dette. Lærerressurser og 
spesialpedagoger vil være det samme uansett antall grupper.  
 
FAU vil oppfordre skolen til på nytt å vurdere gjeninnføring av tredeling på 1. og 2. trinn. Om 
det ikke er mulig ønsker FAU at skolen fortsetter å legge til rette for at lærerne på trinnet får 
en fleksibilitet slik at klassene kan deles opp i mindre grupper der det er hensiktsmessig. 
 
Sak 35/2022: Status økonomi 
Det planlegges for 17. mai, og det økonomiske rundt vipps o.l. er klargjort. Det er nok midler 
på kontoen til å kunne legge ut for utgifter. Inntekter fra 17. mai-arrangementet vil i stor 
grad være klart ved neste FAU-møtet. 17. mai-arrangementet er den viktigste inntektskilden 
til FAU, og det vil bli tatt en gjennomgang på neste møte.  
 
Det mangler fortsatt noen kontonummer for å få overført penger til klassekassene for 
inneværende skoleår. Dette gjelder 3A, 3B, 8B, 8C g 8D. 
 

Sak 36/2022: Status SMU  



Det har ikke vært møte i SMU siden forrige FAU. På neste møte i SMU skal det jobbes med 
årshjulet for aktiviteter knyttet til skolemiljø, både foreldredrevne aktiviteter og aktiviteter 
drevet av skolen.  
 
Alle i FAU og foreldre for øvrig oppfordres til å spille inn til FAU om de har aktiviteter som 
bør inn i årshjulet eller hvis de har saker som omhandler skolemiljøet som bør diskuteres i 
SMU. 
 
 
Sak 37/2022: Eventuelt 
 

a) Felles foreldremøte om ravning mm. 
På forrige møte ble det diskutert om det burde være et felles foreldremøtet hvor det 
ble gitt informasjon fra ravnegrupper, bydelen, politiet m.fl. om hvordan de ser på 
forholdene for barn og unge i nærmiljøet. Nå på våren er ungdommene mer ute og 
det kan være interesse for å vite hvordan det er ute på kveldene. Bjørn og Katharina 
ser på mulighetene for å invitere aktuelle aktører og arrangere et slikt møte.  
 

b) Skolegenser 
Elevrådet ved skolen ønsker å bestille skolegensere som elvene kan kjøpe. I første 
omgang er dette begrenset til elever på ungdomsskolen. Skolens ledelse har spurt 
om FAUs holdning til dette.  
 
Hvis dette er et sterkt ønske blant elevene, har ikke FAU noen innvendinger mot 
skolegensere. Det oppfordres til at prisene holdes så lave som mulig, og elevrådet 
bør utforske mulighetene for å søke om tilskudd fra private organisasjoner, bydelen 
e.l. Elevrådet bør også vurdere om de som ikke har råd til å kjøpe genser bør få en 
mulighet til å søke om økonomisk støtte. 
 

c) Ravning 
Status og erfaringer fra vårens ravning tas opp på neste møte. 
 

d) Kontakt med Petersborghuset 
Basert på de gode erfaringene FAU, foreldre og elever har hatt med aktiviteter og 
nabolagsdager på Petersborghuset, har FAU et ønske om enda mer deltakelse fra 
elever fra Teglverket. Særlig på nabolagsdagene hvor det er mye som foregår ute på 
torget, er det gode muligheter for å gjøre Teglverket mer synlig i nærmiljøet. 
Representantene på 9. trinn tar kontakt med lærerne på trinnet for å høre om det er 
mulig å knytte deler av undervisningen i f. eks valgfag til arrangementer på 
Petersborghuset. Bjørn tar også kontakt med sosiallærer for å få en oversikt over 
hvilket dialog skolen har hatt med Petersborghuset og om det er planer om noe 
samarbeid.   


